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المدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت
المجموع 

النهائي
تعديل الترشيحالقبول المركزي

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد397.00الخارجياتادبيحوراء احمد حسن مهدي11321228050117

كلية االعالم/جامعة بغدادقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى412.00ثانوية مدينة السالم للبنينادبيحسين صاحب خزعل رضا22121211023005

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء456.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد محمود عبد الحسن كاظم32721411031156

كلية الطب/جامعة البصرةكلية طب االسنان/جامعة البصرة579.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي عبد الجبار لفته عيسى41621413123089

كلية الصيدلة/جامعة البصرةكلية الطب/جامعة البصرة566.00اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين عقيل عبد الخالق حميد51621411068014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة498.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي بهاء الدين ناجي نديم61621513021109

كلية القانون/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايات احمد صالح منصور71621422051016

كلية التمريض/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.00ثانوية الخيرات للبناتاحيائيزينب ثاقب جبار عبد المحسن81621422010021

كلية الزراعة/جامعة البصرةكربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 325.00ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمحمد سعيد جبار عطية92221413024035

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة332.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينرجس مؤيد صبيح كريم101621424044090

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة431.00ثانوية مريم بنت عمران للبناتتطبيقيمنار صالح حسن حميد111621522096010

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.00اعدادية الشهاب للبنينادبيعبيدة احمد غانم جاسم121721211134048

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجيةقسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك516.00اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسين ناصر حسين جالب132921511008028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية362.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسين جبار مكي فارس142521211008035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة387.00اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء قاسم كزار كاظم152421422005063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة520.00اعداديه امنة الصدر للبناتادبيرقيه احمد عبود محمد162521222020017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة353.00ثانوية الكوثر االهلية للبنينادبيمحمد باقر ماجد علي عبد هللا172521213015005

كلية الطب/جامعة القادسيةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب عباس تكليف عسر182321422067051

كلية الطب/جامعة بابلكلية طب الكندي/جامعة بغداد576.96اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمهند مشتاق عبد الرزاق موسى192721411028196

كلية الصيدلة/جامعة بابلكلية الصيدلة/جامعة ذي قار560.00ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيمصطفى عباس حمزه حسون202321417035029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة الكوفة450.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسين عوده كزار صالح212521513031020

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل372.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه وائل عدنان داوود222321522016047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.00اعدادية النجدين للبنينادبياحمد يوسف عبد الفاضل عبد الرضا232421211033002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.00ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسن سجاد عبد الحسين ابو الهيل241621517001021

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 503.00اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه حيدر حنين طراد252921522001044

كلية العلوم/جامعة سومرقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل375.00اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيعلي ناجح موزان خضير262621515003049

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم/جامعة البصرة437.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمحمد لفته طاهر جابر271621511057159

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبيةالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 582.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر محمد عباس282521413025051

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 540.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس عالء محمد جواد راضي292521424018286

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية 544.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك رعد حمودي صاحب302521424004175

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين551.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر جبار سعيد312521413031153

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد500.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير رائد طاهر صحن321521422006151

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيضحى محمد عبد الرضا علي331621422012049
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